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1 JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa käsittelen osallisuuden toteutumista alakoulussa ja alakoulun 

liikuntatunneilla. Tutkimusongelmani ovat: mitkä asiat vaikuttavat lasten osallisuuden 

tunteisiin, sekä mitä ovat ne osallistamisen keinot, joilla koulupäivää ja oppilaita saadaan 

aktivoitua liikunnallisemmaksi. Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena, jossa 

perehdyn aiemmin tehtyyn tutkimukseen.  

Osallisuutta ja osallisuuden kokemuksia koulumaailmassa on tutkittu aiemmin, tässä 

tutkielmassa paneudun aiheeseen liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Bergin ja Pasasen 

(2015, 500) mukaan nykyään on yksimielinen huoli siitä, että lapset ja nuoret eivät liiku 

tarpeeksi. Heidän mukaan osallisuuden lisääminen liikunnassa on ajankohtaista. (Berg & 

Pasanen 2015, 500.) 

Viime vuosina lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta lisäämään pyrkiviä hankkeita on ollut 

kohtalaisesti. Monissa hankkeissa huomio on kiinnittynyt liikunnan yleisten palvelujen 

kehittämiseen, kuten koululiikunnan lisäämiseen, välituntitoimintaan ja koulun 

kerhotoimintaan. Osallistujien, lasten ja nuorten osallisuus toiminnan suunnittelussa on 

kuitenkin jäänyt vähäiseksi. (Kiviluoto 2013, 4.) Tarkastelen, miten osallistava 

opettaminen on läsnä liikuntatunneilla. Osallisuuden toteutumisen tutkiminen on 

ajankohtaista myös uuden opetussuunnitelman takia, sillä se painottaa osallistavaa 

opettamista. Aihe on mielenkiintoinen, ja minua kiinnostaa tarkastella liikuntakasvatusta ja 

liikuntatunneilla tapahtuvaa toimintaa osallisuuden näkökulmasta. 

Osallisuuden toteutumisen tunteminen on myös yhteiskunnallisesti merkittävää. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, että oppilaan kasvu aktiiviseksi 

kansalaiseksi perustuu osallisuutta edistävään, ihmisoikeuksia toteuttavaan ja 

demokraattiseen toimintakulttuuriin (Opetushallitus, 2014, 28). Osallisuus on myös 

vahvasti esillä perusopetuslaissa. Koulun tehtävänä on edistää osallisuutta. ”Opetuksen 

järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla 

oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista 

mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää 

mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 

järjestyssäännön valmisteluun”. (Perusopetuslaki, 47 § A.) 
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Luvussa kaksi aloitan tutkielman käsitteiden määrittelyn määrittelemällä osallisuuden 

käsitteen. Avaan myös hieman osallisuus-termin synonyymeja kuten aktiivisen 

kansalaisuuden käsitettä. Lisäksi paneudun tarkemmin siihen, mitä on lapsen osallisuus ja 

osallisuus koulussa. Vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, mitkä asiat 

vaikuttavat lasten osallisuuden tunteisiin. Tässä yhteydessä nostan esiin Osallistuva oppilas 

– yhteisöllinen koulu -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta 

esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan kehittämisellä.  

Kolmannessa luvussa määrittelen liikuntakasvatuksen ja koululiikunnan, sekä niiden 

tavoitteet. Lisäksi kokoan erilaisia toimia ja rakenteita, joilla osallisuutta voidaan lisätä 

nimenomaan liikunnan avulla. Näitä toimia ovat esimerkiksi liikunnan opetustyylit ja –

menetelmät, sekä erilaiset osallisuutta lisäävät liikuntaohjelmat ja –hankkeet. Vastaan tässä 

kappaleessa siis toiseen tutkimuskysymykseeni, eli siihen mitä ovat ne osallistamisen 

keinot, joilla koulupäivää ja oppilaita saadaan aktivoitua liikunnallisemmaksi. 

Kappaleessa neljä teen yhteenvedon tutkielmani aiheesta ja tuloksista, sekä pohdin 

osallisuutta ja liikuntakasvatuksen osallistavaa tehtävää yleisellä tasolla. Lisäksi avaan 

hieman mahdollisia jatkotutkimusaiheita, joita heräsi mieleeni tämän tutkielman pohjalta. 
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2 YKSILÖN JA YHTEISÖN OSALLISUUS 

Osallisuus on yhteisön toimintakyvyn kannalta tärkeää. Se on yksilön sitoutumista 

yhteisten asioiden kehittämiseen, jolloin vastuu on yhteisön jokaisen yksilön kannettavana. 

Osallisuus on muutakin kuin mukanaoloa, sillä se mahdollistaa vaikuttaa yhteisön asioihin, 

myös muuttaa sitä. Lisäksi osallisuuteen liittyy myös oikeus omaan identiteettiin ja 

arvokkuuteen osana yhteisöä; perhettä, koululuokkaa tai yhteiskuntaa. (Gretschel, 

Kiilakoski & Nivala 2012, 15-16.) Suomessa osallisuus on nostettu myös poliittiseksi 

tavoitteeksi, ja sen tukena on lainsäädäntö, joka turvaa lapsen osallistumisen oikeudet 

(Kiilakoski ym. 2012).  

2.1 Osallisuuden määritelmä 

Osallisuus on käsitteenä monitulkintainen. Vaikka siitä on puhuttu maailmalla ja Suomessa 

kohtalaisen pitkään, on sen määrittely silti yhä vaikeaa. Suomenkieli itsessään vaikeuttaa 

käsitteen määrittelyä, sillä osallisuus- termille ei ole selkeää vastinetta tieteen valtakielillä. 

Esimerkiksi englannin kielen termi participation voidaan kääntää sekä osallisuudeksi että 

osallistumiseksi. Tämä asia tulee ottaa huomioon tutustuttaessa osallisuuden teoriaan. 

Gretschelin, Kiilakosken & Nivalan (2012) mukaan ”osallisuuden määrittelyssä on 

Suomessa väistämättä jotain kotoperäistä, suomeen kytkeytyvää”. (Gretschel, Kiilakoski & 

Nivala 2012, 15.)  

Osallisuuden käsitteen sijasta käytetään usein osallistumisen, vaikuttamisen, kuulemisen 

tai aktiivisen kansalaisuuden käsitteitä (Hanhivaara 2006, 29). Osallisuuden käsitteen voi 

ymmärtää myös liian kapeasti, jolloin sen merkitys pelkistyy usein 

vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen vain tiettyjen rakenteiden kautta. Tällöin jää 

huomioimatta se, että osallisuus on paljon laajemmin ymmärrettävä kokonaisuus. 

(Kiilakoski ym. 2012, 249.) 

Osallisuudessa yhdistyy tunne ja pystyvyys, jolloin lapsi tulee tietoiseksi 

mahdollisuudestaan vaikuttaa ja osallistua toimintaan (Alanko 2013; Hanhivaara 2006, 

29). Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) mukaan sanan enpowerment suomalaiset 

käännökset voimaantuminen ja valtautuminen kuvaavat hyvin osallisuuden tunteessa 

yhdistyvää tunnetta ja kompetenssia. Alanko (2013, 51) määrittelee osallisuuden olevan 

kokemuksellista, subjektien eli toimijoiden välisyydessä muodostuvaa ja olevaa. Se on 



4  

 

  

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa mukanaoloa ja toimintaa. Gretschelin 

(2012, 16) tavoin Alanko liittää vaikuttamisen osaksi osallisuutta. Yksilö voi osallisuuden 

toteutuessa vaikuttaa tapahtumien kulkuun subjektien välisyydessä suunnitelluilla ja 

päätetyillä tavoilla (Alanko 2013, 51). Myös Kiilakosken ym. (2012, 252) mukaan 

vaikuttaminen on välttämätön osa yhteisössä toimimisessa. Vaikuttaminen mahdollistaa 

lapsen ja nuoren kuulluksi tulemisen sekä vallan ja vastuun saamisen yhteisön jäsenenä 

(Kiilakoski ym. 2012, 252-253).  Toisaalta osallisuus on yhteisöllisyyttä ja sen luomista. 

Eskelin ja Marttilan (2013, 77) mukaan osallisuus ei ole vain tunnetta, vaan se näkyy 

konkreettisina tekoina ja tapoina toimia yhteisössä. Se voi olla esimerkiksi yhteistä 

keskustelua, suunnittelua, toimintaa tai tekemistä. 

Hanhivaara (2006, 29) rinnastaa osallisuuden aktiivisen kansalaisen käsitteeseen. 

Nousiaisen ja Piekkarin (2005, 8) mukaan aktiiviseen kansalaisuuteen voi oppia ja kasvaa, 

eikä se ole synnynnäinen ominaisuus. Vaikka sitä voi oppia, ei aktiiviseksi kansalaiseksi 

voida vain opettaa. Vaikka yksilöllä on tietoja ja taitoja, joita aktiivinen kansalainen 

tarvitsee, aktiiviseksi kansalaiseksi tullaan vain toiminnan ja osallistumisen kautta. Lapset 

tarvitsevat siis harjoitusta, joissa tiedot sisäistetään ja ne muuttuvat käytännöksi. 

(Nousiainen & Piekkari 2005, 8.)  

Aktiivisen kansalaisen käsite voidaan jakaa neljään osaan. Identiteetti on kansalaisuuden 

perusta. Oman identiteetin ja ehyen minäkuvan rakentaminen ja säilyttäminen on jokaisen 

ihmisen perustavoite. Se antaa ihmiselle viitekehyksen, jonka avulla yksilö voi 

havainnoida omaa paikkaansa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Identiteetti määrittää ihmisen, 

ja ilman sitä yksilö ei voi olla kansalainen. Oma identiteetti on siis aktiivisen 

kansalaisuuden ydintä, ja siksi ihmisiä tulisi tukea oman minuuden ja identiteetin 

rakentumista. (Nousiainen & Piekkari 2005, 8-9.) 

Osallistuminen luo oikean kansalaisuuden, sillä ilman aktiivista toimijuutta ihminen on 

kansalainen vain statukseltaan. Osallistuessaan sosiaaliseen kanssakäymiseen esimerkiksi 

harrastuksissa ja yhdistystoiminnassa, sekä yhteiskunnalliseen toimintaan esimerkiksi 

äänestämällä ja mielipiteen julkisella ilmaisulla yksilö on osana yhteiskuntatodellisuutta 

osallistuen ja vaikuttaen siihen. Osallistumista voidaan vahvistaa luomalla käytänteitä ja 

osallistumismahdollisuuksia, joissa myös nuoret voivat osallistua, esimerkiksi 

oppilaskuntia ja nuorisovaltuustoja. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen perustuu 
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aktiiviseen nuoruuteen ja lapsuuteen, joten on tärkeää, että myös lapset ja nuoret pääsevät 

kokemaan osallisuuden tunteita. (Nousiainen & Piekkari 2005, 9.) 

Kohtaaminen erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa luo todellista kansalaisuutta. 

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa henkilökohtainen vuorovaikutuksellinen 

kohtaaminen on kaikista tärkeintä. Kun yhteisössä kohdataan, se on terve ja osallistava. 

Erilaiset kansalaisjärjestöt sekä yksilöiden omat sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä 

kohtaamisen mahdollistajia. Sosiaalisissa yhteisöissä luodaan myös vastakohta-asetelmia. 

Se ei ole vaarallista, sillä asioista voi olla eri mieltä loukkaamatta toista. Asioista 

keskustelu ja toisen haastaminen kehittävät yksilön luovaa ajattelua ja pitävät yhteisön 

raikkaana ja elinvoimaisena. (Nousiainen & Piekkari, 9.) 

Välittäminen tekee aktiivisesta kansalaisuudesta inhimillisen ja sosiaalisen. Välittämisen 

tulee aina lähteä yksilön omasta itsestään, jolloin siitä seuraa myös toisista välittämistä. 

Välinpitämätön tai itseään tuhoava ihminen ei voi olla aktiivinen kansalainen. 

Välittäminen ulottuu itsestä ja toisesta myös lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan, myös 

maailmanlaajuiselle tasolle. Välittäminen vahvistaa ja kehittää oikeudenmukaisuuden ja 

tasa-arvoisuuden näkökulmaa. (Nousiainen & Piekkari 2005, 10.) 

2.2 Osallisuuden edistäminen 

Ilmiönä osallisuus voi toteutua yksilön suhteessa moniin erilaisiin yhteisöihin, esimerkiksi 

perheeseen, koululuokkaan, kuntaan ja yhteiskuntaan. Osallisuutta voidaankin edistää 

monella eri tasolla. Osallisuuden laatua tai tasoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon 

lapsen tai nuoren subjektiiviset kokemukset sen toteutumisesta. Tämän lisäksi Gretschel, 

Kiilakoski & Nivala (2012, 16) korostavat objektiivista tarkastelua, jonka kohteena on se, 

ollaanko lapselle tai nuorelle oikeasti valmiita jakamaan valtaa, vai onko se vain 

”näennäisosallisuutta”. (Gretschel, Kiilakoski & Nivala 2012, 16.)  

Osallisuuden kehittämisestä puhuttaessa puhutaan usein erilaisista käsitteistä. Niitä ovat 

esimerkiksi mukana oleminen, mukaan kuuluminen, yhteisöllisyys, yhteisön 

demokraattiset toimintatavat sekä valtautuminen vallan saamisena ja voimaantuminen 

yksilön tunteena. Osallisuuden edistämistä on myös esteiden poistaminen, putoamisen 

ehkäisy, korjaava ja ennaltaehkäisevä toiminta. Termit voidaan jakaa kahteen kategoriaan, 

joista toinen näkee osallisuuden kehittämisen sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamisena, kun 
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taas toinen näkee osallisuuden edistämisen poliittisiin suhteisiin vaikuttamisena. 

(Gretschel, Kiilakoski & Nivala 2012, 16; Thomas 2007, 206-207.) 

Sosiaalisessa osallisuuden edistämisessä korostetaan jokaisen yksilön oikeutta osallisuuden 

sosiaalisiin puoliin, esimerkiksi kohtaamiseen. Suomessa sosiaalisella osallistamisella on 

pyritty ehkäisemään syrjäytymistä. Osallistumisen edistäminen poliittisiin suhteisiin 

vaikuttamalla korostaa vallan jakamista ja päätöksentekoon osallistuttamista. (Gretschel, 

Kiilakoski & Nivala 2012, 17.) 

Kiilakosken ym. (2012, 270) mukaan osallisuuden edistämisen ei tulisi keskittyä vain 

lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen, sillä osallisuus ilmenee 

yhteisöissä monenlaisen toiminnan kautta. Sen tulisi olla toimintaperiaate, joka koskettaa 

kaikkia kunnallisia palveluja, jolloin vastuu osallisuuden edistämisellä ei ole vain 

nuorisotoimella tai koululla, vaan kaikilla toimijoilla. Kiilakosken ym. (2012, 271) mukaan 

osallisuuden edistäminen on myös yksilöiden vastuulla. Osallistavan toiminnan tukena 

tulisi olla vastuullisia henkilöitä, joilla on kykyä esittää asiat lapsinäkökulmasta. 

(Kiilakoski ym. 2012, 270-271.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa osallisuuden vahvistamisen keinoiksi luetaan 

oppilaan oma osallistuminen koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun. Oppilaita 

kannustetaan myös vaikuttamaan koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön 

suunnitteluun ja kehittämiseen. (Opetushallitus 2014, 34.) 

2.3 Lapsen osallisuus 

Tässä tutkielmassa lähestyn osallisuuden käsitettä lasten ja nuorten näkökulmasta liittäen 

käsitteen koulumaailmaan ja etenkin liikuntatunneille. Osallisuuden kokeminen on tärkeää 

jo varhaislapsuudessa. Eskel ja Marttila (2013, 78) ovat sitä mieltä, että osallisuuden 

perustana ovat lapsen kokemus kohdatuksi tulemisesta, turvallisuuden tunteesta ja 

tarpeiden tyydyttämisestä. Nämä elementit luovat pohjan yhteisöllisyydelle, joka yhdessä 

osallisuuden kanssa merkitsevät mahdollisuutta tulla kuulluksi, sekä vaikuttaa ja osallistua 

yhteisönsä elämään. Osallisuus kasvuyhteisössä on siis ”enemmän kuin mahdollisuus 

osallistumiseen”. (Eskel & Marttila 2013, 78.)  

Myös lapsiasiavaltuutettu (2009) määrittelee lapsen osallisuuden mahdollisuudeksi tulla 

kuulluksi. Olennaista on myös lapsen kokemus siitä, että hän on yhteisönsä hyväksytty ja 
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tärkeä jäsen. Lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Elina Nivala määrittelee 

osallisuuden perustaksi lapsen kokemuksen turvallisuudesta, kohtaamiseksi tulemisesta 

sekä tarpeiden tyydyttymisestä. Näiden asioiden lisäksi lapsella tulee olla mahdollisuuksia 

osallistua ja vaikuttaa yhteisön elämään. Nivalan mukaan lapsi tulee nähdä 

kokonaisvaltaisesti. Osallisuudessa on kyse toimintakulttuurista ja sen muutoksista. Lasten 

osallisuutta voidaan käytännössä edistää luomalla rakenteita, joilla saadaan lasten ääni 

kuuluville. (Nivala, 2009.) 

Osallisuus koskee kaikkia lapsia ja nuoria. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien 

tulisi osallistua viralliseen vaikuttamiskanavaan, esimerkiksi lapsiparlamenttiin tai 

nuorisovaltuustoon, vaan osallisuutta on johonkin yhteisöön kuuluminen, siinä toimiminen 

ja näiden tuottama kokemus yhteisöön kuulumisesta ja omasta merkityksestä tässä 

yhteisössä. (Kiilakoski ym. 2012, 252.) ”Pohjimmiltaan osallisuus on lapsen tai nuoren ja 

hänen eri yhteisöjensä suhteissa toteutuva vahvasti kokemuksellinen tila” (Kiilakoski ym. 

2012, 253).  

Osallistumisen rakentumista voidaan kuvata erilaisilla malleilla. Ne antavat kasvattajalle 

mahdollisuuden kehittää omaa työskentelyään ja kasvatusajatteluaan (Eskel & Marttila 

2013, 79). Yksi näistä malleista on Roger Hartin vuonna 1992 luoma tikapuumalli. Siinä 

osallisuuden tasot on jaettu kahdeksalle askelmalle (kuvio 1). 

 



8  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Osallisuuden tasot Hartin (1999) mukaan Eskeliä ja Marttilaa (2013) mukaillen. 

 

Mallin periaate on se, että osallisuus kasvaa tikapuiden askelmilla ylöspäin mentäessä. 

Mallia on myös kritisoitu juuri tästä syystä, sillä se ei huomioi yksilön subjektiivisen 

kokemuksen merkitystä, vaan olettaa osallisuuden lisääntyvän vallan ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisääntyessä. (Eskel & Marttila 2013; Hotari, Oranen & Pösö 

2009, 119.) Tikapuumallia on soveltanut myös Thomas (2000), joka kritisoi Hartin mallia, 

sillä sen mukaan osallisuus on liian yksitulkintainen ominaisuus, jota on kulloisessakin 

tilanteessa paljon, vähän tai ei yhtään. (Eskel & Marttila 2013, 81; Oranen 2008, 11.) 

Thomas määrittelee osallisuuden tasot lapsen mahdollisuuksien perusteella. Lapsella tulee 

olla mahdollisuus myös valita, haluaako osallistua johonkin prosessiin vai ei. Osallisuus 

kasvaa, mikäli lapsella on mahdollisuus saada tietoa, vaikuttaa prosessiin, ilmaista itseään, 

saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen ja mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. Thomasin 

8. Lapset ja aikuiset päättävät yhdessä. 

7. Lapset aloittavat ja ohjaavat toiminnan. 

6. Lasten kanssa tehdään päätökset, mutta aloitteet 
tulevat aikuisilta. 

5. Lapsilta kysytään toiminnasta ja heitä 
kuullaan. 

4. Lasten mielipiteitä kuullaan, 
mutta aikuiset tekevät päätökset. 

3. Lapset ovat mukana 
muodon vuoksi. 

2. Lapset ovat 
toiminnassa kuin 

koristeena. 

1. Lapsia 
ohjataan. 
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malli osoittaa, että lapset voivat tarvita tilanteesta riippuen eri määrän tukea. Jollekin jo 

tieto tilanteesta ja vaihtoehdoista riittää siihen, että hän voi muodostaa mielipiteensä ja 

ilmaista sen, kun taas toinen saattaa kaivata paljonkin tukea ja rohkaisua, jotta kokee omat 

ajatuksensa arvokkaaksi ja itsensä kuulluksi. (Oranen 2008, 11.) 

Myös opetusministeriö (2014, 24) on pohtinut osallisuuden toteutumisen arvioinnin tapoja. 

Osallisuuden portailla voidaan arvioida oppilaan mahdollisuuksia vaikuttaa koulun 

toimintakulttuuriin. Osallisuuden portaat osoittavat tavan, jolla opettajan tulee olla mukana 

eri luokka-asteilla tai eritasoisissa ryhmissä. Oppilaiden osallisuuden edistämistä voidaan 

suunnitella portaiden avulla. Tavoitteena suunnittelussa on yhteistyö, jossa oppilaat ja 

opettajat tuovat tasavertaisesti näkemyksensä esiin, ja siirrytään osallistumisesta 

osallisuuteen. Osallisuuden ensimmäinen porras on oppilaiden sopeutuminen valmiisiin 

suunnitelmiin. Tämä osattomuuden käytäntö on Suomessa vallitseva. Toisella portaalla 

oppilaita kuullaan ja informaation vaihto on kaksisuuntaista, mutta oppilaat jäävät silti 

sivuun todellisesta päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta. Kolmas porras on oppilaiden 

osallistamista aikuisten suunnitteluun. Siinä suunnittelu on aikuisten ehdoilla tapahtuvaa, 

ja lapsia käytetään suunnittelussa eräänlaisena viiteryhmänä. (Opetusministeriö 2014, 24-

25.) 

Lapsen näkökulman huomioiminen ja osallisuuden vahvistaminen perustuu moderniin 

kehitys- ja oppimiskäsityksiin. Tämä johtaa pedagogisiin linjauksiin, jotka ovat 

lapsilähtöistä tai lapsikeskeistä kasvatusta. Piagetin ja Vygotskyn mukaan aikuisten tulee 

tietää, mitä lapsi ajattelee, mistä hän on kiinnostunut ja miten hän toimii 

vuorovaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa, jotta aikuinen voi tarjota 

lapselle mielekästä ja sopivan haasteellista toimintaa, tukea hänen 

tiedonrakennusprosessiaan sekä tukea niitä lähikehityksen alueella olevia taitoja, joita lapsi 

harjoittelee. Toteutuessaan nämä asiat lisäävät lapsen oppimismotivaatiota ja sitoutumista 

sekä oppimiselle otollista emotionaalista virettä. Lapsen metakognitiivisia, oman ajattelun 

tiedostamisen ja pohtimisen taitoja harjaannutetaan pyytämällä lasta esittämään omia 

mielipiteitään, kokemuksiaan, mieltymyksiään, haaveitaan ja toiveitaan. Tämä ruokkii 

myös unelmointi- ja visiointitaitojen rakentumista. Lapsen mielipiteiden kuunteleminen ei 

tarkoita sitä, että kasvattajan pitää huomioida ja toteuttaa lapsen kaikkia toiveita. Sen sijaan 

toiminta on demokraattisten toimintaperiaatteiden, eri osapuolten kuulemisen, 

neuvottelemisen ja sopimisen opettelua. Tämä kehittää lapsen tietoisuutta muiden 

ajatuksista ja heidän asemaansa asettumisesta. (Turja 2007, 170-171.) 
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2.4 Osallisuus koulussa 

Koulu on yhteisö, jonka muodostavat koko koulun henkilökunta, oppilaat ja oppilaiden 

vanhemmat. Gellinin ym. (2012, 95) mukaan tarkasteltaessa koulua osallisuuteen 

kasvattajana ja osallisuuden kenttänä tulee tarkastella koulun eri tasoja ja tehtäviä. Koulua 

voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta; kasvuyhteisönä, jossa huolehditaan 

jokaisen hyvinvoinnista, annetaan apua ja arvostusta, demokraattisena yhteisönä, 

oppimisen paikkana, nuorisokulttuurisena näyttämönä, eri palvelujen tuottajana sekä 

kunnan ja yhteiskunnan osana. (Gellin ym. 2012, 96-98.) Tarkastelen tässä tutkimuksessa 

koulua osallistavana toimijana. Osallisuus ja demokratia koulumaailmassa liittyvät 

vahvasti yhteen. Puhuttaessa demokratiasta koulumaailmassa usein esiin nousee selkeät 

instrumentit, joilla demokratiaa pyritään lisäämään. Näitä instrumentteja ovat esimerkiksi 

oppilaskuntatoiminta. Gellin ym. (2012, 109) myöntävät, että nämä instrumentit ovat 

tärkeitä, mutta kyseenalaistavat niiden riittävyyden lasten osallisuuden kokemisessa. 

Kouluosallisuuden kehittämisessä tulee koulua tarkastella laajemmin osallisuuden 

areenana (Gellin ym. 2012, 109).  

Koulujen toimintakulttuurilla on vaikutusta oppilaiden koettuun osallisuuteen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulujen tavoitteena on luoda 

oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa edistävää toimintakulttuuria 

(Opetushallitus 2014, 24). Koulun tehtävänä on myös luoda toimintaympäristö, jossa 

oppilaat ja opettajat voivat harjoitella aktiivista ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014). 

Oppilaiden osallistumisen toteutumiselle on kaksi edellytystä. Ensimmäinen on 

omakohtainen kiinnostus osallistua ja vaikuttaa. Toinen edellytys on tarjolla olevat 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Oppilaskuntatoiminnan kehittämisellä pyritään 

luomaan oppilaille mahdollisuuksia ja keinoja osallistua oman koulun kehittämiseen. 

Sanan enpowerment suomalaiset käännökset voimaantuminen ja valtautuminen kuvaavat 

hyvin osallisuuden tunnetta. Osallisuuden toteutuessa oppilaat tuntevat itsensä päteviksi, ja 

pitävät omaa rooliaan koulussa merkittävänä. Koulun osallisuuden mittaamisessa voidaan 

tarkastella sitä, kuinka hyvin oppilaat omaksuvat voimaantuneen ja valtautuneen toimijan 

roolin eli kuinka hyvin oppilaat kokevat osallisuutta koulun arjessa, sekä opiskeluun 

liittyvässä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osallisuuden keskiössä 

tärkeimpänä ovat oppilaiden toiminnassa syntyneet osallisuuden kokemukset ja elämykset, 
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jotka ovat usein myös merkittäviä oppimiskokemuksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014.) 

Kokemukset osallisuudesta jakautuvat selkeästi ala- ja yläluokilla. Anu Alanko on tutkinut 

osallisuutta oululaisessa koulussa. Vuonna 2009 kerätty aineisto pyrki selvittämään, 

minkälaisia kokemuksia yläkoulun yhdeksännen luokan oppilailla on osallisuudesta 

peruskoulussa. Vastaajat määrittelivät osallistumisen toiminnassa mukana olemiseksi 

muiden kanssa. Se oli siis ensisijaisesti sosiaalista toimintaa. Osallistumista ja 

vaikuttamista kuvailtiin myös oman mielipiteen esille tuomisena, omien ideoiden ja 

ajatusten kertomisena, sekä sitä että joku joka kuuntelee ja ottaa tosissaan nämä mielipiteet 

ja ajatukset. Osallistumisella ja mielipiteen kertomisella tahdottiin myös saada muutoksia 

silloiseen tilanteeseen. Suurimman osan mielestä yläkoulussa heillä on mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaiden mielestä heiltä tuli 

kysyä mielipiteitä esimerkiksi koulun viihtyvyyteen ja opetuksen sisältöön liittyvissä 

asioissa. Kysyttäessä osallistumisen mahdollisuuksista alakoulussa, vastaajat olivat 

epävarmoja siitä, ovatko alakouluikäiset pystyviä tekemään isoja päätöksiä 

koulumaailmassa. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä oli halua osallistua ja 

vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon yläkoulussa, sen sijaan vain pieni osa 

vastaajista muisteli halunneensa osallistua päätöksentekoon alakoulussa. (Alanko 2010, 58-

62.) 

 Yläkoulussa tärkeimpinä vaikuttamiskohteina pidettiin oppituntien sisältöä, lukujärjestystä 

ja koulun sääntöjä, sekä kouluviihtyvyyttä ja –ympäristöä. Vastaajat kokivat, että heidän 

tulisi saada vaikuttaa asioihin, jotka lisäisivät hyvinvointia koulussa. Vaikka vastaajien 

mielestä mielipiteiden kuuleminen oli tärkeää sekä ala-, että yläkoulussa, olivat asiat, 

joihin alakoululaiset voivat vaikuttaa, pienimuotoisempia. Vastauksissa alakoululaisten 

koettiin olevan liian nuoria ja kokemattomia vaikuttamaan opetussisältöihin ja –tapoihin. 

Sen sijaan oppilaat voisivat osallistua erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja ideoimiseen, 

sekä esimerkiksi suunnitella, mitä välineitä välituntipihaan hankittaisiin. (Alanko 2010, 58-

62.) 

Suomessa koulutuksen järjestämistä säännellään lainsäädännön ohella opetussuunnitelmien 

perusteilla. Opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta paikalliset, varsinaiset 

opetussuunnitelmat laaditaan kunnissa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Opetussuunnitelman kehittäminen ja laatiminen on koulutuksen järjestäjän vastuulla. 
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Suomalainen järjestelmä on poikkeuksellinen maailmalla. Useissa maissa opetuksen 

ohjauksen keinoina käytetään oppimistuloksiin perustuvaa tuloksellisuuden arviointia tai 

opetuksen suoraa kontrollointia esimerkiksi tarkastustoiminnan avulla. Opetussuunnitelma 

ei siis useinkaan ole yhteinen asiakirja, vaan se muodostuu erillisistä dokumenteista. 

Suomalaisen järjestelmän mahdollistaa korkeasti koulutettu opettajakunta, jolloin 

päätösvaltaa ja vastuuta opetuksen suunnittelusta voidaan antaa kouluille. (Pietilä & 

Koivula, 275.) 

Vuonna 2014 hyväksytty uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostaa 

osallisuuden merkitystä. Asiakirjassa on määritelty perusopetuksen arvopetusta. Sen 

mukaan oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, 

ja jokainen tarvitsee tässä prosessissa kannustusta ja yksilöllistä tukea. Oppilas tarvitsee 

myös kokemuksia siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan kouluyhteisössä. Myös 

kokemus osallisuudesta on tärkeä, sekä kokemus siitä, että voi yhdessä toisten kanssa 

rakentaa yhteistä toimintaa ja hyvinvointia. (Opetushallitus 2014, 12.) 

Huovinen (2016, 3) pohtii uutta opetussuunnitelmaa LIITO-lehden (3/16) 

pääkirjoituksessa. Hänen mukaansa käsitys opettamisesta ja oppimisesta on muuttunut, ja 

nykyään on entistä vahvemmin ymmärretty, että oppilaan tulee olla oman oppimisensa 

keskiössä. Oppilaan tulee siis olla vahvasti osallinen oppimisprosessin kaikissa vaiheissa. 

Huovisen mukaan osallisuus lähtee tavoitteiden asettamisesta. Oppilaiden vaikuttamisen 

mahdollisuudet opetukseen, sen sisältöihin ja työtapoihin lisäävät heidän kiinnostustaan 

opiskelua kohtaan. Opettajan tuella työn arviointi lisää ymmärrystä omasta osaamisesta ja 

oppimisesta. (Huovinen 2016, 3.) 

 Koulun toimintakulttuuria ohjailevassa luvussa on kappale, jossa käsitellään osallisuutta ja 

demokraattista toimintaa. Opetussuunnitelmassa mainitaan oppilaiden osallistuminen 

toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin oman kehitysvaiheensa mukaisesti. 

Opetussuunnitelmassa mainitaan kokemuksellisuus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta 

yhteisön jäseninä. (Opetushallitus 2014, 26.) Myös tutkijat pitävät osallisuuden luonnetta 

kokemuksellisena ja varsin subjektiivisena (Kiilakoski ym. 2012 253). Koulutyön 

järjestämisen perustana on opetussuunnitelman mukaan oppilaiden osallisuus ja kuulluksi 

tuleminen. Oppilaiden tulisi saada kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta 

toiminnasta luokassa, koulussa ja erilaisissa verkostoissa. Tällainen oppilaan 

osallistuminen vahvistaa luontevasti osallisuutta. Opetussuunnitelman mukaan oppilaita 



13 

 

 

tulee rohkaista koko koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Osallisuuden edistämisen instrumenteista mainitaan oppilaista muodostuva 

oppilaskunta. (Opetushallitus 2014, 34.) 

Osallisuutta on Suomessa tutkittu aikaisemmin esimerkiksi opetusministeriön toimesta. 

Vuosina 2005-2007 toteutetun Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu –

kehittämishankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää oppilaiden vaikuttamisjärjestelmiä, 

kehittää oppilaskuntatoimintaa sekä tarkastella ja rakentaa koulujen yhteisöllistä 

toimintakulttuuria (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014). Lasten osallisuutta on tutkinut 

esimerkiksi Killi (2006) tutkimuksessaan Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus 

ipanoiden osallistumisesta. Tutkimuksessa Killi selvitti 6-12-vuotiaiden lasten 

osallistumisen mahdollisuuksia ja mahdollistavia tekijöitä.  

Jutta Kemppainen tutki pro gradu – tutkielmassaan sitä, millaisia mahdollisuuksia 

oppilailla on olla osallisena alakoulun toiminnassa ja minkälaisia ajatuksia osallisuus 

heissä herättää. Kemppainen selvitti osallistavalla tapaustutkimuksella, millaisia käsityksiä 

ja ajatuksia oppilailla on osallisuudesta ja osallisuuden määritelmistä, sekä sitä, minkälaisia 

kokemuksia oppilailla on osallisuudesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin koulussa. 

Lisäksi Kemppainen pyrki kuvailemaan niitä konkreettisia asioita, joissa osallisuus näkyy 

koulussa. Oppilaat määrittelivät osallisuuden olevan yhdessä asioista päättämistä ja 

mahdollisuutta vaikuttaa. Esimerkiksi osallisuutta oli mahdollisuus itse valita 

osallistumisestaan leikkeihin ja peleihin. Oppilaat kokivat kuitenkin päätöksenteko- ja 

vaikutusmahdollisuuden omassa luokassa ja kouluyhteisössä melko vähäisiksi. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kun mahdollistetaan oppilaiden osallisuus, saadaan 

aikaan oppimista, joka luo lapselle valmiuksia toimia aikuisena aktiivisena kansalaisena.  

(Kemppainen & Lakkala 2014, 156-166.) 

Oppilaiden osallistumista ja vaikuttamista kouluissa on pyritty lisäämään esimerkiksi 

Opetusministeriön Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu – hankkeella. Hankkeen 

tavoitteena oli muun muassa edistää oppilaiden aktiivista roolia koulussa ja koulun 

yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Lisäksi se pyrki rakentamaan toiminta- ja 

yhteistyöverkostoja sekä kehittämään viranomaisyhteistyötä, koulujen yhteisöllistä 

toimintakulttuuria sekä oppilaskuntatoimintaa. (Nousiainen & Piekkari 2005, 5-8.) 

Opetusministeriön laatimassa hanketta koskevassa oppaassa nostetaan esille 

oppilaskuntatoiminta tärkeänä osana lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. 
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Aktiivisen oppilaskuntatoiminnan kehittämistä perustellaan sillä, että se kehittää erilaisia 

valmiuksia esimerkiksi toimia oman ryhmän edustajana, sekä harjaannuttaa neuvotteluun 

perustuvaa yhteistoimintaa. Opetusministeriön mukaan osallistumisessa tarvittavia taitoja 

on opeteltava ja kehitettävä, sillä osallisuus ei ole synnynnäistä. (Nousiainen & Piekkari 

2005, 5.)  

Sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivinen lapsuus ja nuoruus mahdollistavat aktiiviseksi 

kansalaiseksi kasvamisen. Kun koulu on osallistuva yhteisö, myös oppilaat kiinnostuvat 

yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisesta. Koulun kasvatuksellisiin tehtäviin kuuluu 

yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kun nuoret itse osallistuvat erilaisin tavoin omaa työtään 

ja oppimistaan koskeviin päätöksiin, on koulu terve, turvallinen ja demokraattinen. 

Demokratia ei ole synnynnäinen taito, eikä kehity välttämättä, mikäli siihen ei tietoisesti 

kiinnitetä huomiota. Demokraattiseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvaakseen 

tulee nuoren osata erilaisia taitoja, esimerkiksi valmiuksia kommunikaatioon ja dialogiin, 

valmiuksia yhteiseloon erilaisten ihmisten kanssa ja valmiuksia osallistua julkiseen 

keskusteluun. Nämä valmiudet toisin sanoen mahdollistavat vuorovaikutuksen erilaisten 

yhteisöjen ja yksilöiden välillä, ja ovat kaiken kansalaisvaikuttamisen lähtökohtana. 

(Nousiainen & Piekkari 2005, 7.) 

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset lapset ja nuoret kokevat omat 

vaikutusmahdollisuudet vähäisiksi kouluissa, ja heidän osallistuminen koulun toimintaan 

on ollut perinteisesti vähäistä. Esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna suomalaiset 

lapset ja nuoret osallistuvat olennaisesti vähemmän oppilaskuntien ja koulun muiden 

hallintoelinten toimintaan. (Nousiainen & Piekkari 2005, 7-8.) 

Oppilaat ja koulun henkilökunta luovat yhdessä koulun oman toimintakulttuurin. Koulun 

toimintakulttuuriin vaikuttaa olennaisesti aikuisten ja lasten väliset vuorovaikutussuhteet 

sekä rakenteet, jotka edistävät koulun perustehtävän eli kasvamisen ja oppimisen 

rakentumista. Oppilaskuntatoiminta on osa koulun demokraattista toimintakulttuuria. Jotta 

oppilaskunta voi toimia ja olla aktiivinen, pitää luokkien, opettajien ja oppilaskunnan 

hallituksen välinen vuorovaikutus toimia. (Nousiainen & Piekkari 2005, 8.) 

Vuosina 2005-2007 toteutetun Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu  –  hankkeen 

ideana oli kouluttaa opettajista kehittäjäkoulutuksen avulla muutosagentteja, jotka 

kehittävät osallisuutta tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria kouluissa ja kunnassa. 

Koulutus kesti puolitoista vuotta, ja siihen osallistui 240 opettajaa 90 kunnasta, sekä lisäksi 
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kaikki normaalikoulut. Tulokset osoittavat, että koulutus onnistui hyvin. (Manninen 2008, 

3.) 

Hanke oli hyvä ja vaikuttavuudeltaan onnistunut. Koulutukseen osallistuneiden opettajien 

itseluottamus ja taidot lisääntyivät. Se antoi myös konkreettisia työkaluja osallistavan 

toiminnan kehittämiseen kouluissa ja kunnissa. Asenteet oppilaskuntatoimintaa ja 

oppilaiden osallisuutta kohtaan kehittyivät positiivisemmiksi, ja oppilaskuntatoiminta 

käynnistyi kaikissa mukana olleissa alakouluissa. Oppilaiden osallisuus lisääntyi kouluissa 

ja kuntatasolla. Lasten vaikuttamismahdollisuudet lisääntyivät esimerkiksi koulujen 

järjestyssääntöihin ja toimintasuunnitelmiin liittyvissä asioissa. Lisäksi hankkeen kautta 

myös kuntatasolla on muotoutunut uusia lasten ja nuorten osallisuutta tukevia rakenteita, 

esimerkiksi nuorisovaltuustoja. Lisäksi yhteistyö koulujen oppilaskuntien ja kunnan 

erilaisten rakenteiden välillä on kasvanut. (Manninen 2008, 3.) 

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksissa nousi esille myös koulujen asenneilmaston 

ja toimintakulttuurin muutos, mutta esimerkiksi muiden kuin hankkeessa koulutettujen 

opettajien osalta positiivista muutosta asenteissa ei näkynyt. Tulosten mukaan kolmasosa 

muista opettajista suhtautuu edelleen oppilaskuntatoimintaan vähätellen, ja yli 60% 

oppilaskuntatoimintaa kehittävistä opettajista ei saa muilta opettajilta tukea. (Manninen 

2008, 9.)  

Tiedon heikko välittäminen oli hankkeen onnistumista hidastava ja vaikeuttava tekijä. 

Osassa kunnista ja kouluissa ongelmana oli se, että tieto ei kulkenut kunnasta ja rehtorilta 

osallistujille asti. Osassa kunnista oli myös puutteelliset tiedot hankkeen tavoitteista, 

jolloin sen onnistuminen vaikeutui. Lisäksi joissain tapauksissa havaittiin 

sitoutumisongelmia koulun johdon ja kuntatason toimijoiden taholta. (Manninen 2008, 9.) 
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3 LIIKUNTAKASVATUKSEN TEHTÄVÄ ALAKOULUSSA 

Kun puhutaan koulusta ja liikunnasta, voidaan liikunta jakaa koulun liikuntaan ja 

koululiikuntaan. Koululiikunta on opettajan suunnittelemaa ja ohjaamaa liikuntaa koulussa, 

yleensä oppituntien aikana, ja se perustuu opetushallituksen määrittelemään 

opetussuunnitelmaan. Koulun liikunta on taas kaikkea koulussa tapahtuvaa liikuntaa. 

(Sääkslahti ym. 2012, 5.) Sääkslahden ym. (2012, 9) mukaan koulun liikunnan tärkein 

tehtävä on lapsen hyvinvoinnin tukeminen, sekä varmistaa päivittäisen fyysisen 

aktiivisuuden minimiannoksen saavuttamisen. Fyysistä aktiivisuutta tuetaan koulupäivän 

rakenteilla, joihin kuuluvat esimerkiksi koulumatkat, toiminnalliset opetusmenetelmät, 

välitunnit, erilaiset koulun tapahtumat ja teemapäivät sekä koulun retket ja liikuntakerhot. 

(Sääkslahti ym. 2012, 9.) Liikuntakasvatus eli liikuntapedagogiikka sisältää sekä liikunnan 

että pedagogiikan. Pedagogiikka on teoreettista ja käytännöllistä oppia kasvatuksesta. 

Opettajat tarvitsevat työssään pedagogisia taitoja toimiessaan lasten kanssa 

koulumaailmassa. Liikunta on ”tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta, lihastoimintaa, joka 

aikaansaa energiankulutuksen kasvua” (World Health Organization 2011). Liikunta on siis 

muutakin kuin tavoitteellista urheilua. Esimerkiksi hyötyliikunta, leikkiminen sekä 

koulujen liikunta- ja välitunnit ovat liikuntaa. Liikuntapedagogiikalla tarkoitetaan kaikkea 

toimintaa, jossa liikuntaan liittyviä ilmiöitä tarkastellaan kasvatuksellisesta näkökulmasta. 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 17-18.) Koululiikuntatunneilla opettaja tarvitsee 

liikuntapedagogiikkaa tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä lasten kanssa.  

3.1 Liikuntakasvatuksen ja koululiikunnan tavoitteet 

Jaakkola ym. (2013, 20) viittaavat Laaksoon (2007) määrittäessään liikuntapedagogiikan 

päätehtäviä. Ne ovat kasvattaminen liikuntaan ja kasvattaminen liikunnan avulla. 

Liikuntaan kasvattaminen on sellaisten taitojen, tietojen ja arvojen opettamista, jotka 

liittyvät liikunnan harrastamiseen, terveellisiin elämäntapoihin ja omasta hyvinvoinnista 

huolehtimiseen. Kasvattaminen liikuntaan taas merkitsee liikuntamotivaation edistämistä. 

Edistäminen tapahtuu luomalla liikuntaympäristöjä ja -tilanteita, joissa osallistujat voivat 

kokea myönteisiä emotionaalisia kokemuksia, mikä taas luo pohjaa elinikäiselle fyysiselle 

aktiivisuudelle. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 20.) Jaakkolan ym. (2013, 20-21) 

mukaan liikuntapedagogiikan tavoitteena on paitsi liikuntataitojen opettaminen ja fyysisen 
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kehityksen tukeminen, myös lapsen ja nuoren myönteisen minäkäsityksen rakentumisen 

tukeminen. Myönteisen minäkäsityksen rakentumisessa pätevyyden kokemuksilla on iso 

merkitys. Ne synnyttävät sisäisen motivaation liikkua ja kiinnostuksen liikkua itsenäisesti. 

Hyvin toteutettu liikuntatunti tai muu organisoitu liikkuminen antaa kaiken tasoisille 

lapsille onnistumisen kokemuksia, jotka parantavat positiivista itsetuntoa ja psyykkistä 

hyvinvointia. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 21.) 

Sääkslahden ym. (2012, 9) mukaan koululiikunnan tavoitteet perustuvat perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan ja tämänhetkiseen tutkimustietoon. Tavoitteena on tukea lapsen 

myönteistä käsitystä itsestään oppijana, tukea kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, taata 

motoristen perustaitojen hallinta sekä opettaa taitoja, jotka mahdollistavat erilaisten 

liikunnallisten harrastusten kokeilemisen. Lisäksi lapselle opetetaan tietoja ja taitoja, jotka 

auttavat hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisessa, sekä pyritään siirtämään kansallista 

liikuntakulttuuriperinnettä uusille sukupolville.  

Jaakkolan ym. (2013, 23) mukaan suomalainen koululiikunta erottuu kansainvälisessä 

vertailussa monipuolisena ja korkeatasoisena terveyttä ja hyvinvointia tukevana 

oppiaineena. Useista muista maista poiketen Suomessa koululiikuntaa toteutetaan paljon 

myös ulkona. Koululiikunta on tavoitteellinen oppiaine, jota perusopetuksen 

opetussuunnitelma ohjaa. Opetussuunnitelman perusteisteet (Opetushallitus, 2014) 

määrittelee liikunnanopetuksen tehtäväksi myönteisen vaikuttamisen oppilaan fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, yleiseen hyvinvointiin ja omaan kehoon 

suhtautumiseen. Lisäksi tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset 

kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Konkreettisina asioina 

liikuntatunneista opetussuunnitelman perusteet nostaa kehollisuuden, fyysisen 

aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen, sekä yhdenvertaisuuden edistämisen, tasa-arvon, 

yhteisöllisyyden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisen.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokille 1-2 mainitaan liikunnan 

osalta, että liikuntatunneilla tapahtuvan toiminnan tulee antaa kaikille mahdollisuus 

onnistumiseen ja osallistumiseen. Myös pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sekä sopivilla 

tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. (Opetushallitus 2014, 159.) Vuosiluokkien 3-6 

osalta liikunnanopetuksesta mainitaan, että liikunta tarjoaa oppilaalle ”mahdollisuuksia 

iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, 
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leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen”. Samassa luvussa 

mainitaan myös, että monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen liikunnanopetus tukee paitsi 

taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia mutta myös kasvua itsenäisyyteen ja 

osallisuuteen. Osallisuuteen viitataan myös siten, että oppilaat osallistuvat liikuntatuntien 

toiminnan suunnitteluun. (Opetushallitus 2014, 307.) Korhosen (2009, 43) mukaan 

liikunnanopetuksen tulisi olla osallistavaa eikä poissulkevaa. Toteutuessaan osallistava 

liikunnanopetus edistää yhteisöllisyyttä kunnioittaen samalla yksilöiden oikeuksia ja 

vapauksia. Opetuksen ja liikuntaohjelmien suunnittelun lähtökohtana tulee olla oppilaiden 

tarpeet. (Korhonen 2009, 43.) 

Koulun toimintakulttuurin muuttaminen liikunnallisemmaksi ja aktiivisemmaksi voi olla 

koulussa vaikeaa. Muuttumisen edellytyksessä on kysymys siitä, antaako henkilökunta 

oppilaille vastuuta koulupäivän uudistamisesta ja uskalletaanko rikkoa tuttuja rutiineja. 

Henkilökunnan ja oppilaiden perinteisten roolien ylittäminen ja aktiivisemmaksi 

muokkaaminen on muutoksen edellytys. Siihen tarvitaan myös oppilaiden kuulemista ja 

kuuntelemista, kiinnostumista sekä toimintaan osallistamista. Osallisuus tulisi olla osa 

koulun arkea, sillä osallisuuden tunteista oppilas saa kokemuksen oman roolin 

merkityksellisyydestä. Luottamus omiin kykyihin kasvaa ja aktiivisuus lisääntyy. Kyse on 

pitkälti uudenlaisen vuorovaikutuksen oppimisesta, jossa keskiössä ovat oppilaan 

kohtaaminen, yksilöllisyys sekä perinteisten roolirajojen rikkominen. (Rajala, Turpeinen & 

Laine 2013, 24-28.) 

Koululiikunta, kuten liikunta usein muutenkin, on hyvin yhteisöllistä. Liikunnalle on 

tyypillistä, että asioita tehdään ryhmänä ja joukkueena, jolloin se tarjoaa tilaisuuden tukea 

lasten ja nuorten sosioemotionaalista kehitystä. Yhteisöllisen luonteensa takia 

liikuntatilanteet ovat hyvä ympäristö tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi. Näitä 

taitoja ovat esimerkiksi kyky ymmärtää, käsitellä ja ilmaista omia tunteita, toimintaa ja 

ajatuksia, prososiaalinen käyttäytyminen eli omaehtoinen toisten auttaminen tai hyödyn 

antaminen toiselle sekä empatia eli kyky suhteuttaa omat tunteensa toiseen tai ymmärtää 

toista tunnetasolla. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 22.) 

Myönteisten liikuntakokemusten luominen on pääosin opettajan vastuulla. Opettajan tulee 

tuntea oppilaidensa taitotaso, jotta hän voi tarjota jokaiselle oppilaalle sopivan haastavia ja 

palkitsevia tehtäviä. Niiden avulla oppilailla tulisi olla mahdollisuus kokea onnistumisen 

tunteita, oivalluksia ja pätevyyttä. Myönteiset liikuntakokemukset lisäävät motivaatiota ja 
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mielenkiintoa liikuntaa kohtaan. Sääkslahti ym. (2012, 15) viittaavat tehtyihin 

koululiikuntatutkimuksiin, kun he määrittelevät myönteisten liikuntakokemusten syntyä. 

Niiden mukaan kokemukset perustuvat oppilaan kokemiin tuntemuksiin, kuten 

turvallisuuteen, tasa-arvoon ja itsensä arvostamiseen, opetettavan asian 

merkityksellisyyteen, pätevyyden kokemukseen, taidoissa edistymiseen sekä siihen, että 

oppilas voi itse vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. (Sääkslahti ym. 2012, 14-15.) Tämä 

vaikuttaminen on osallisuutta, joka toteutuessaan vaikuttaa myönteisten 

liikuntakokemusten lisäksi myös myönteisen ilmapiirin syntyyn. Tähän tunteeseen asioihin 

vaikuttamisen mahdollisuudesta vaikuttaa suuresti kokevatko oppilaat, että heitä 

kuunnellaan ja heidän toiveitaan pyritään huomioimaan. Nämä toiveet ovat usein opettajan 

näkökulmasta pieniä käytännön järjestelyihin liittyviä asioita. Pelkän kuuntelun lisäksi 

oppilaat toivovat myös konkreettista huomioimista. Se luo edellytyksen sille, että oppilaat 

arvostavat opettajaa ja hänen heille antamaa vastuuta. (Sääkslahti ym. 2012, 17.) 

3.2 Osallisuuden lisääminen liikunnan avulla alakoulussa 

Lasten osallisuutta voidaan lisätä liikunnan avulla. Olen koonnut tähän kappaleeseen 

erilaisia toimia, jotka toteutuessaan lisäävät osallisuutta. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan 

opetustyylit, erilaiset oppilaiden vastuuta lisäävät opetusmenetelmät, kuten Sport 

Education-menetelmä, sekä kansalliset tai paikalliset liikuntaohjelmat ja -hankkeet. 

3.2.1 Liikunnan opetustyylit osallistajana 

Sääkslahden ym. (2012, 12) mukaan opettajan on hyvä osata käyttää erilaisia 

opetustyylejä, jotta erilaiset oppijat saavat tukea oppimiseen ja kehitykseen, ja nostavat 

esiin Mosstonin ja Ashwordin (1994) kehittämän opetustyylien luokittelun. Komentotyyli 

on perinteinen, opettajajohtoinen opetustyyli. Siinä opettaja kertoo ja näyttää mitä tehdään 

ja miten. Oppilaat tekevät perässä tai samanaikaisesti opettajan kanssa. Opettajan antama 

palaute kohdistuu koko ryhmään. Tehtäväopetus poikkeaa komentotyylistä siten, että 

oppilaat tekevät annettua tehtävää omaan tahtiin, jolloin opettaja voi antaa myös 

yksilöllistä palautetta. Pariohjauksessa oppilaat tekevät tehtäviä yhdessä siten, että toinen 

suorittaa ja toinen seuraa, mitkä tarkkailtavat asiat onnistuvat. Palautteen antaa pari. 

Itsearvioinnissa oppilas saa itse arvioida omaa suoritusta esimerkiksi arviointikorttiin, 

jonka jälkeen opettaja keskustelee oppilaan kanssa, oliko oppilaan arviointi realistinen. 
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Itsearviointia voi myös soveltaa siten, että oppilas arvioi oliko tehtävä hänelle liian helppo, 

sopiva vai liian vaikea. Eriyttävässä opetuksessa opettaja suunnittelee tehtävän, jota voi 

tehdä eritasoisesti. Oppilaat tekevät aluksi helpoimman version tehtävästä, jonka jälkeen he 

voivat opettajan ehdotuksesta kokeilla vaativampia vaihtoehtoja. Ohjatussa oivaltamisessa 

opettaja antaa oppilaalle liikuntatehtävän ratkaistavaksi, ja ohjaa lisäkysymyksillä kohti 

toivottua toimintaa. Tämä on opettajalle vaativin opetustyyli. Opettaja antaa oppilaalle 

mahdollisuuden oivaltaa itse. Toimiessaan ohjaava oivaltaminen on loistava liikunnan 

opetusmuoto, sillä se oivaltaminen lisää liikuntamotivaatiota, eikä se ole riippuvainen 

lapsen aikaisempien liikuntakokemuksien määrästä. Ongelmanratkaisutyylissä opettaja 

esittää liikunnallisen ongelman ratkaistavaksi. Ongelmaa ratkaisemassa voi olla yksi 

oppilas, pieni ryhmä tai koko ryhmä. Tehtävän onnistuminen antaa itsessään palautetta 

suorituksesta, eikä opettajan tarvitse antaa palautetta erikseen. Opettaja voi huomioida 

oppilaiden kekseliäitä ratkaisuja, yhteistoimintaa ja kaverin auttamista tai välineiden 

käyttöä. Yksilöllinen ohjelma on opetustyyli, jossa opettaja antaa oppilaalle tai ryhmälle 

teemaan liittyvän aiheen, jonka pohjalta suunnitellaan oma esitys. Opettaja huolehtii 

toiminnan turvallisuudesta, asiallisuudesta ja välineistä. Opettaja antaa esityksen jälkeen 

palautteen, ja voi arvioida esimerkiksi esityksen kekseliäisyyttä, tilankäyttöä, sommitelmia 

ja oppilaiden yhteistyötä suunnittelun aikana. (Sääkslahti ym. 2012, 12-13.) 

Liikunnan opetustyylejä on siis Mosstonin & Ashworthin (1994) luokittelussa useita. 

Tyylit etenevät ylläolevassa järjestyksessä selkeästi opettajalähtöisestä tyylistä enemmän 

oppilaslähtöisempiin tyyleihin. Oletan, että mitä oppilaslähtöisempi opetustyyli on, sitä 

enemmän opettaja siirtää opetuksessaan vastuuta oppilaalle opetuksen organisoinnissa ja 

toteuttamisessa, jolloin oppilaan osallisuus oletettavasti kasvaa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa osallisuuden vahvistamisen keinoiksi luetaan oppilaan oma 

osallistuminen koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun. (Opetushallitus 2014, 

34.) Thomasin (2000) mukaan lapsella tulee olla mahdollisuus myös valita, haluaako 

osallistua johonkin prosessiin vai ei. Osallisuus kasvaa, mikäli lapsella on mahdollisuus 

saada tietoa, vaikuttaa prosessiin, ilmaista itseään, saada apua ja tukea itsensä 

ilmaisemiseen ja mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. (Oranen 2008, 11.) Esimerkiksi 

ongelmanratkaisutyylissä lapsi voi yksin tai yhdessä ryhmänsä kanssa vaikuttaa 

liikuntatehtävän toteuttamisen tapaan. 

Jaakkola ja Sääkslahti (2013, 324) viittaavat Jaakkolan ja Wattin (2011) toteuttamaan 

kyselytutkimukseen selvittäessään liikunnan opetustyylien käyttöä. Tutkimus osoitti, 
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suomalaiset liikunnanopettajat käyttivät opetuksessaan eniten komentotyyliä ja 

tehtäväopetusta, ja vähiten itseopetusta, itsearviointia ja ongelmanratkaisutyyliä. Opettajat 

siis suosivat opettajalähtöisiä opetustyylejä. Syitä tähän on monia. Esimerkiksi suuret 

oppilasryhmät ja niiden tuomat turvallisuus- ja vastuutekijät voivat vaikuttaa siihen, 

etteivät opettajat halua käyttää oppijakeskeisiä opetustyylejä. Tutkimuksen tulokset 

kuitenkin osoittavat, että opettajat itse pitävät oppijakeskeisiä opetustyylejä, esimerkiksi 

yksilöllistä opetusohjelmaa ja ongelmanratkaisutyyliä hyviksi opetustyyleiksi. (Jaakkola & 

Sääkslahti 2013, 324-325.) 

Holappa ja Luostari (2012) tutkivat pro gradu –tutkielmassaan alakoulun 

liikunnanopettajien kokemuksia eri opetustyylien käytöstä. Tutkimuksen ensisijaisena 

tavoitteena oli selvittää miten opettajat käyttävät Mosstonin & Ashworthin (1994) 

määrittelemiä liikunnanopettajan opetustyyliä. Toissijaisena tavoitteena oli selvittää 

opettajien kokemuksia eri opetustyyleistä, sekä sitä, millä perusteilla he valitsivat 

kulloisenkin opetustyylin. (Holappa & Luostari 2012, 3.) 

Tutkimuksen tuloksia kuvaavassa luvussa on koottu opettajien vastauksia eri opetustyylien 

käytöstä ja opetustyylin valintaan liittyvistä seikoista. Komentotyyliä olivat käyttäneet 

lähes kaikki haastatellut opettajat. Tyyliä käytettiin kaikilla luokka-asteilla, mutta erityisen 

suosittu se oli nuorempien oppilaiden kanssa. Komentotyyli koettiin turvalliseksi tavaksi 

opetella ja opettaa asioita. Usein komentotyyliä käytettiin jossakin vaiheessa tuntia, 

esimerkiksi tekniikoiden opettelussa, sekä uuden lajitaidon opettamisessa. Myös isoja 

ryhmiä opetettaessa komentotyyli koettiin hyväksi opetustyyliksi. Harjoitustyyliä pidettiin 

hyvänä, toimivana ja paljon käytettynä opetustyylinä. Haastateltujen opettajien mielestä 

siinä oppilaalle ja ryhmälle annetaan selvästi enemmän vastuuta kuin komentotyylissä. 

Vastuun antaminen koettiin hyvänä asiana. (Holappa & Luostari 2012, 56-57.) 

Kaikki haastatellut opettajat olivat käyttäneet pariohjausta liikunnanopetuksessa. Tyylin 

käyttö edellyttää opettajien mukaan perustekniikoiden hallintaa, ja ohjeistuksen täytyy olla 

selkeää ja yksinkertaista. Opettajat myös mainitsivat, että liikaa käytettynä pariohjaus 

laskee oppilaiden motivaatiota suoritusta kohtaan. Joidenkin opettajien mukaan parin 

antama palaute voi olla jopa tehokkaampaa, kuin opettajan palaute. (Holappa & Luostari 

2012, 57-58.)  

Itsearviointityyliä pidettiin parhaiten soveltuvana vanhemmille oppilaille esimerkiksi 

pallopeleissä ja telinevoimistelussa. Tyylin motivoivuudesta opettajat olivat eri mieltä. Osa 
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opettajista piti sitä oppilaiden kannalta erittäin motivoivana, osan mielestä tyyli ei ollut 

alakouluikäisille kannustava. Ongelmaksi koettiin se, että siinä keskitytään suorituksen 

kokonaisuuden sijasta sen lopputulokseen. Toisaalta oppilas saa tyylissä vastuuta, joka voi 

motivoida lasta. (Holappa & Luostari 2012, 58.) 

Eriyttävää opetustyyliä olivat käyttäneet lähes kaikki opettajat. Opettajien mukaan tyyli 

vähentää yksilöllisiä suorituspaineita. Se myös voi kehittää oppilaan itsearviointitaitoja.   

Ohjattua oivaltamista olivat käyttäneet kaikki haastatellut opettajat. Se ei yleensä ollut 

tunnin johtava opetustyyli, vaan sitä käytettiin tilannekohtaisesti aina opettajan katsomalla 

tavalla. Tyyliä käytettiin pääasiassa palloilulajeissa ja yleisurheilussa. Tyyli oli opettajien 

mielestä erittäin hyvä opetuksessa. (Holappa & Luostari 2012, 59-60.) 

Ongelmanratkaisutyyli oli vähän käytetty opetustyyli. Muutamat opettajat olivat käyttäneet 

sitä esimerkiksi luovassa liikunnassa. Haastatellut opettajat eivät olleet juurikaan 

käyttäneet yksilöllisiä opetustyylejä, kuten yksilöllistä harjoitusohjelmaa, yksilöllistä 

opetusohjelmaa tai itseopetusta. Opettajat pitivät näitä tyylejä vaikeina toteuttaa, ja ne 

sopivat heidän mielestään paremmin vanhemmille oppilaille. (Holappa & Luostari 2012, 

60-63.) 

Pidän oppilaiden osallistamista liikunnan opetustyylien avulla hyvänä asiana. Kuitenkin 

Holapan ja Luostarin tutkimuksen mukaan opettajat käyttivät vähemmän juuri niitä 

opetustyylejä, joiden oletan olevan enemmän osallisuutta luovia. Syitä tähän on varmasti 

monia. Ajankäyttö, tunnin organisointi, oppilaiden arviointi ja opetuksen laadun 

kärsiminen voivat olla syitä, joiden takia opettajat pitäytyvät mieluummin perinteisiksi 

mielletyissä opetustyyleissä. Opettajat mainitsivat opetustyylien valintaan vaikuttaviksi 

tekijöiksi muun muassa ryhmän heterogeenisyyden sekä luokka-asteen. Uudet opetustyylit 

todettiin toimiviksi lähes poikkeuksetta. Kuitenkin opetustyylejä kokeiltiin konkreettisesti 

melko vähän. Oppilaslähtöisyyden, ja sitä kautta osallisuuden lisääminen oli enemmänkin 

opettajien ajatuksissa, kuin käytännössä. (Holappa & Luostari 2012, 65.) 

3.2.2 Sport Education –opetusmenetelmä  

Professori Daryl Siedentopin kehittämä Sport Education opetusmenetelmä pyrkii 

lisäämään oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta erilaisissa tehtävissä 

liikuntatunneilla. Opetusmenetelmä on kehittetty 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa, josta 
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malli levisi Australiaan ja Uuteen Seelantiin, myöhemmin myös Eurooppaan. Sport 

Education mallin tavoitteena on muun muassa se, että kaikki oppilaat saavat kokea 

yhtenäisyyden tunteen omaan joukkueeseen ja joukkueen jäseniin. Lisäksi tavoitteena on 

se, että oppilaat kokevat liikunnan hauskaksi ja turvalliseksi. (Romar 2013, 37-38.) 

Siedentopin mukaan oppilas kehittyy kolmessa eri asiassa; taidossa, ymmärtämisessä ja 

innostumisessa. Ilman taitoja oppilas ei voi nauttia liikunnasta, ja tavoitteena onkin, että 

oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan eri urheilulajien harrastamisessa. Ymmärtämisellä 

tarkoitetaan sitä, että oppilas oppii säännöt, rituaalit ja perinteet tietystä lajista, jolloin hän 

voi paremmin harrastajana ja katsojana ymmärtää, mikä on hyvää ja huonoa eri 

suorituksissa. Innostuminen on tärkeää, jotta oppilas arvostaa liikuntakulttuurin eri 

muotoja ja nauttii liikunnasta ja liikkumisesta. (Romar 2013, 37-38.)  

Malli poikkeaa monilta osin perinteisestä liikunnanopetuksesta. Kyseessä on jakso, johon 

sisältyy pelejä, harjoittelua, tilastointia ja jonkinlainen lopputapahtuma. Luokka jaetaan 

ryhmiin, jotka muodostavat joukkueet. Ryhmissä harjoittelu vaikuttaa oppilaan 

henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Oppilaat toimivat pelaajien lisäksi 

esimerkiksi valmentajina, huoltajina ja tuomareina. Tavoitteena on, että oppilaat voivat 

harjoitella joukkueena suhteellisen itsenäisesti, jolloin opettajalla on enemmän aikaa 

henkilökohtaisen palautteen ja ohjeiden antamiseen. Oppilailla onkin tärkeämpi rooli 

opetuksessa kuin perinteisessä, opettajajohtoisessa liikunnanopetuksessa. Opettaja vastaa 

jakson organisoimisesta, ja eri tehtäviä suorittavien oppilaiden tukemisesta ja ohjaamisesta. 

(Romar 2013, 37-38.) 

Maailmalla Sport Education mallin toteutuksessa on käytetty jopa 15 tunnin jaksoja, mutta 

sitä voi käyttää myös lyhyemmän, esimerkiksi viiden oppitunnin jaksoissa. Jokainen tunti 

koostuu harjoittelu- ja peliosiosta. Harjoitteluosuudessa jokaisella joukkueella on 

liikuntasalissa tai –kentällä oma alue, jossa ryhmän ”valmentaja”, eli joku oppilaista ohjaa 

muita oppilaita. Opettaja voi antaa valmentajan työn helpottamiseksi erilaisia teemoja, joita 

harjoittelu voi sisältää. Peliosiossa joukkueet pelaavat pienpelejä toisiaan vastaan, jolloin 

yksi joukkue toimii toimitsijana ja tuomarina. Joukkueita muodostettaessa on tärkeää, että 

ne ovat tasaiset. Pelaajien lukumäärä joukkueessa voi vaihdella ryhmäkokojen mukaan, 

mutta viiden oppilaan joukkueessa kaikki pääsevät varmasti aktiivisina toimijoina mukaan. 

Sport Educationin tärkein teema on antaa oppilaille vastuuta. Tätä vastuuta oppilaat saavat 

toimiessaan eri tehtävissä, valmentajina, huoltajina, tuomareina ja toimitsijoina. Opettajan 
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tulee käydä läpi nämä tehtävät jakson alussa, ja antaa ohjeet myös kirjallisesti. (Romar 

2013, 37-38.) 

Suomalainen monitieteellinen tutkimus on tarkastellut viime aikoina lasten ja nuorten 

liikuntaa myös osallisuuden näkökulmista. Koska vallalla on yleinen huoli lasten ja 

nuorten liikkumisen vähäisyydestä, on ajankohtaista pyrkiä lisäämään osallisuutta 

liikunnassa. Aihetta ovat tutkineet esimerkiksi Anu Gretschel ja Anna-Katriina 

Salmikangas (2010). He ovat tutkineet liikunta- ja urheiluseurojen sekä 

lähiliikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia lasten ja nuorten osallistumiseen. Myös 

erilaisilla kampanjoilla on pyritty lisäämään osallisuutta liikunnan kentällä. Esimerkiksi 

vuosina 2010-2011 toteutettiin Your Move -kampanja, jossa järjestettiin erilaisia nuorten 

ideoimia, suunnittelemia ja toteuttamia liikuntatapahtumia. Tavoitteena oli nuorten 

tietoisuus harrastusmahdollisuuksista lisääntyisi, sekä niiden muokkaaminen nuorten 

tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti. Tällä tavalla liikunnasta pyrittiin luomaan 

nuorisolähtöisempää. (Kiviluoto 2013, 17-29.) 

3.2.3 Omin avuin, omin ideoin – hanke  

Omin avuin, omin ideoin – hanke on hyvä esimerkki, joskin 15-18 -vuotiaille suunnattu, 

liikunnan avulla osallistamisesta. Hanke toteutettiin Lahden ja Heinolan alueella vuonna 

2012. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa liikunnanohjaajien ja nuorten 

yhteistyönä ryhmissä liikunnallista toimintaa, ja aktivoida nuoria liikkumaan. Kaikki 

toiminta pyrittiin pitämään mahdollisimman osallistavana. Ryhmien toiminta eteni nuorten 

ideoiden mukaan ja nuoret olivat itse luomassa tulevaa toimintaa ja organisoimassa sitä. 

Osallistujat saivat siis olla mukana vaikuttamassa suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin. Ryhmissä tapahtuvassa suunnittelutyössä käytettiin hyväksi Learning cafe –

tyyppistä menetelmää, joka perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat ideoivat 

paperille esimerkiksi kestävyysliikuntaan liittyvää toimintaa, ja kaikki pääsivät vuorotellen 

pienemmissä ryhmissä jatkojalostamaan muiden ideoita. Liikunnanopetuksessa 

tapahtuvaan opetukseen pyrittiin lisäämään nuorten osallisuutta korostamalla opiskelijan 

keskeistä asemaa oppijana sekä käyttämällä oivaltavaa oppimista ja ongelmanratkaisua 

oppimisessa. Ryhmiin tutustumisessa ja tiimihengen luomisessa käytettiin osallistavia 

leikkejä. (Kiviluoto 2013, 17-29.) 
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Nuorilta myös kerättiin palautetta ja esimerkiksi idealistaa osallisuuden lisäämiseksi. 

Palautteen saamisessa ja toiminnan kehittämisessä avainasemassa oli parityöskentely ja 

kohtaaminen nuoren ja ohjaajan välillä. Nuoret uskalsivat kertoa enemmän omia 

ajatuksiaan ohjaajalle, kuin koko ryhmälle. Osallistavat menetelmät toiminnan suunnittelun 

ja arvioinnin tukena mahdollistivat sellaisen liikuntatoiminnan luomisen, jossa kaikkien 

mielipiteet kuultiin ja jokainen pystyi ilmoittamaan oman mielipiteensä jälkeenpäin. 

Hankkeessa pyrittiin välttämään suorituskeskeisyyttä, ja avaamaan mielet uusille asioille ja 

nuorten ideoille. Toiminnan tapaa ei kukaan määritellyt, vaan toiminta luotiin yhdessä 

nuorten kanssa.  (Kiviluoto 2013, 17-29.)  

3.2.4 Liikkuva koulu – ohjelma 

Liikkuva koulu – ohjelma käynnistettiin pääministeri Matti Vanhasen hallituksen vuonna 

2009 tekemän kannanoton pohjalta. Kannanotossa hallitus linjasi toimia, joilla 

hallitusohjelman tavoitteena ollut lasten ja nuorten liikuntaedellytysten kehittäminen 

toteutuisi. Ohjelman päätavoitteena oli lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta 

peruskoulujen koulupäivään ja sen yhteyteen, ja samalla vakiinnuttaa suomalaisiin 

kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri. Koulun liikunnalla tarkoitetaan siis kaikkea 

fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen. Liikkuva 

koulu – pilottihanke käynnistettiin syksyllä 2010, jolloin siihen osallistui 45 koulua. 

Tarkoituksena oli kokeilla erilaisia toimintamalleja koulupäivän liikunnallistamiseksi. 

Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

puolustushallinnon yhteistyönä ja rahoitettiin veikkausvoittovaroista. Muita 

yhteistyötahoja olivat Opetushallitus ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 

LIKES, joka vastasi myös hankkeen koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta. (Laine 

ym. 2011, 11.)  

Pilottihankkeessa mukana olleilla kouluilla oli erilaisia toimintamuotoja liikunnan 

lisäämiseksi. Näitä toimintamuotoja olivat esimerkiksi teemapäivät ja liikunnalliset 

tapahtumat, opettajien liikuntakoulutukset, erilaiset liikuntavälinehankinnat, 

välituntiliikunta, retket, koulumatkaliikunta ja muu toiminta, esimerkiksi liikuntakerhojen 

perustaminen. Teema- ja tapahtumapäivät olivat toimintamuodoista suosituimpia. Yleensä 

ne olivat kuitenkin kertaluontoisia, vaikkakin liikunnallisia. Alakoulun oppilaita eniten 

aktivoi välituntiliikunta. Yhtenä esimerkkinä välituntien liikunnallistamisesta oli 



26  

 

  

välituntimaraton. Se oli suosittu ja pitkäaikainen toimintamuoto, joka edisti myös 

vähemmän liikkuvien oppilaiden liikunnallisuutta. Yläasteella välituntien 

liikunnallistamisen toimintamuotoina olivat erilaiset toiminnalliset välitunnit ja 

välituntiturnaukset. Oppilaita osallistettiin toimintaan pyytämällä apua toiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen, sekä välineiden järjestämiseen. Hankkeen tavoitteena oli 

myös koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen, jota toteutettiin esimerkiksi 

integroimalla liikuntaa muihin oppiaineisiin.  (Laine ym. 2011, 16-17). 

Pilottihankkeen loppuraportissa arvioitiin hankkeen toimintamuotojen toimivuutta ja 

oppilaiden osallistumista toimintamuotoihin. Alakouluissa toimintaan osallistui viikoittain 

keskimäärin yli puolet oppilaista, päivittäin hieman vähemmän. Yläkouluissa oppilaat 

osallistuvat keskimäärin vähemmän kuin alakouluissa. Kokonaisuudessaan osallistuminen 

yläkouluissa oli alhaisempaa kuin alakouluissa. (Aira ym. 2012, 21-22.) 

Hankkeen arvioinnissa positiivisiksi asioiksi nousivat konkreettiset toiminnan muutokset: 

oppilaat liikkuivat enemmän, koulun toimintakulttuurit muuttuivat liikunnallisemmaksi ja 

yhteistyö, sekä koulun ilmapiiri parani. Myös oppilaiden ja opettajien tietoisuus liikunnan 

merkityksestä lisääntyi. Hankkeen toteuttamisessa ilmeni myös ongelmia. Isoimmat 

ongelmat syntyivät ajanpuutteesta, sekä toiminnan haasteellisesta koordinoinnista, jolloin 

toiminta jää helposti yhden henkilön vastuulle. Lukuvuonna 2010-2011 opettajien 

sitoutumisessa ja vastuunkannossa koettiin olevan puutteita, joka haittasi toimintaa. 

Seuraavalla lukuvuodella sitoutuminen parantui. (Aira ym. 2012, 24.) 

Hankevastaavilta kerättyjen arvioiden mukaan pilottivaiheen hankkeiden vaikutukset olivat 

pääasiassa vain positiivisia. Hankkeen loppuraportissa vaikuttavuuden arviointi jaettiin 

neljään osa-alueeseen: oppilaisiin, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan, kouluyhteisöön ja 

toimintakulttuuriin sekä yhteistyötahoihin ja sidosryhmiin. Oppilaiden osalta vaikutuksia 

olivat muun muassa aktiivisemmat välitunnit, liikkumismahdollisuuksien ja -olosuhteiden 

parantuminen, parantunut ilmapiiri ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, sekä oppilaiden 

osallisuuden lisääntyminen. (Aira ym. 2012, 25.) 

Opettajien osalta hankkeen vaikutuksia olivat esimerkiksi parantunut työrauha, lisääntynyt 

tietoisuus liikunnan myönteisistä vaikutuksista oppilaiden hyvinvoinnille, oma osaaminen 

liikuntaan ja sen edistämiseen kouluissa parantunut, lisääntynyt rohkeus tarttua uusiin 

asioihin, sekä lisääntynyt liikunnan huomioiminen omassa työssä. Kouluyhteisön ja 

toimintakulttuurin osalta vaikutuksina olivat liikunnallisen toimintakulttuurin 
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rakentuminen ja hankkeen aikana toteutettujen toimenpiteiden vakiintuminen osaksi 

koulun arkea. Lisäksi muutamassa koulussa oli tehty muutoksia opetussuunnitelmaan 

lisäämällä liikuntatuntien määrään. Yhteistyötahojen ja sidosryhmien osalta vaikutuksina 

olivat yhteistyötahojen määrän lisääntyminen lähes kaikissa hankkeissa. Toiminta oli myös 

leviämässä hankekoulun paikkakunnan muihin kouluihin. Lisäksi yhteistyö oli aktiivista 

kuntien liikuntatoimien kanssa (Aira ym. 2012, 25).  

Pilottihankkeen loppuraportissa nostettiin esiin oppilaiden lisääntynyt osallisuus. 

Oppilaiden osallisuuden lisääminen oli usean pilottikoulun hankkeessa mukanaolon 

tavoitteena. Esimerkiksi Jyväskylän Kilpisen yläkoulun tavoitteena oli lisätä kouluyhteisön 

fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana, johtavana teemana oppilaiden osallisuuden 

lisääminen. Hankkeen vaikuttavuutta pidettiin loppuraportissa suurena, ja kyseisessä 

koulussa arvioitiin, että oppilaiden mahdollisuudet vaikuttaa koulussa tapahtuvaan 

fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen olivat selkeästi aiempaa paremmat. (Aira ym. 

2012, 80.) Myrskylän alakoulun hankkeessa kolme tärkeintä ydinaluetta olivat ympäristö, 

yhteistyö ja osallisuus. Osallisuutta lisättiin onnistuneesti siten, että koulun oppilaskunta 

toimi aktiivisesti erilaisten liikunnallisten toimintapäivien ja hankintojen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Lisäksi oppilaat toimivat ”välkkäreinä” järjestäen ohjattua 

välituntiliikuntaa. (Aira ym. 2012, 87.) 

Koko hankkeen arvioinnissa korostetaan sitä, että hankkeen ohjelmavaiheessa huomiota 

tulisi enemmän kiinnittää lasten ja nuorten asianosaisuuteen ja osallisuuteen, toisin sanoen 

ottaa nuoret paremmin mukaan kehittämistyöhön (Aira ym. 2012, 69). Kaikilta osin 

oppilaiden osallistaminen ei siis ilmeisesti sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. 

Voidaankin mielestäni pohtia, onko aikuisten suunnittelemassa hankkeessa lasten ja 

nuorten osallisuus oikeaa osallisuutta vai ”näennäisosallisuutta”, jossa oppilaille ei 

todellisuudessa jaeta valtaa (Gretschel ym. 2012, 16). Toisaalta osallisuus on yksilön 

subjektiivinen kokemus mukana olemisesta ja vaikuttamisesta, joten ratkaisevaa on lasten 

ja nuorten omat tuntemukset omista vaikuttamisen mahdollisuuksista (Alanko 2013, 51.) 

Loppuraportissa selvitettiin myös lasten ja nuorten omia kokemuksia hankkeesta. Siinä 

ilmenee, että mitä vanhemmista lapsista ja nuorista oli kyse, sitä tärkeämpää heille oli 

osallistuminen ideointiin ja toteutukseen (Aira ym. 2012, 28). 
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4 POHDINTAA JA YHTEENVETO 

Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat lasten osallisuuden 

tunteisiin sekä sitä, mitä ovat ne osallistamisen keinot, joilla koulupäivää ja oppilaita 

saadaan aktivoitua liikunnallisemmaksi. Samalla pohdin, mitä hyvä, osallistava 

liikuntakasvatus pitää sisällään  

Tässä tutkielmassani avasin aluksi osallisuuden käsitettä määrittelemällä, mitä osallisuus 

on yleisellä tasolla. Lisäksi avasin osallisuuteen vahvasti liittyvää aktiivisen kansalaisen 

käsitettä. Tutkielmani käsittelee lasten ja nuorten osallisuutta, joten määrittelin myös 

lapsen osallisuuden sekä selvitin, miten osallisuutta toteutetaan ja miten se ilmentyy 

koulumaailmassa. Tutustuin tässä yhteydessä opetusministeriön Osallistuva oppilas – 

yhteisöllinen koulu – hankkeeseen, jonka tavoitteena oli lisätä oppilaiden osallisuutta 

esimerkiksi kehittämällä oppilaskuntatoimintaa. Lähdemateriaalina hyödynsin hanketta 

varten tehtyä opasta sekä opetusministeriön teettämää raporttia, jossa arvioitiin hankkeen 

vaikuttavuutta.  

Lapsen osallisuus on tärkeä aihe opetuksellisesta näkökulmasta, mutta sillä on myös suuri 

yhteiskunnallinen merkitys. Aktiivinen, osallistuva kansalainen on yhteiskunnan tärkeä 

yksilö, joka rakentaa yhteiskuntaa ja tuottaa hyvää ympärilleen. Aktiiviseksi kansalaiseksi 

kasvamisessa tarvitaan myös aktiivinen lapsuus ja nuoruus, jossa yksilö pääsee kokemaan 

subjektiivisia osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia. (Nousiainen & Piekkari 2005, 9.) 

Tähän kasvuprosessiin voidaan vaikuttaa jo yksilön lapsuudessa ja nuoruudessa luomalla 

rakenteita ja käytäntöjä, jotka opettavat yksilölle taitoja ja tietoja toimia yhteiskunnan 

jäsenenä, jolloin ne rakentavat osaltaan yksilön osallisuutta. Mielestäni koulun tehtävän on 

myös tässä merkityksessä yhteiskunnallinen, ja esimerkkinä näistä osallisuutta luovista 

rakenteista on koulujen toimiva oppilaskuntatoiminta, jota opetusministeriön Osallistuva 

oppilas – yhteisöllinen koulu –hanke pyrki kehittämään. Kuitenkin samalla tulee muistaa 

tarkastella osallisuutta nimenomaan yksilön näkökulmasta. Kiilakosken ym. (2012, 253) 

mukaan osallisuus on pohjimmiltaan lapsen tai nuoren ja hänen eri yhteisöjensä suhteissa 

toteutuva vahvasti kokemuksellinen tila. Tästä syystä osallisuutta pitäisi mielestäni 

jatkossa tutkia yhä enemmän nimenomaan lapsen kokemuksia kuunnellen ja tulkiten. Pro 

graduni voisi olla tapaustutkimus, jossa selvittäisin yksilön kokemuksia osallisuuden 
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toteutumisesta koulukontekstissa, esimerkiksi liikuntatapahtuman ideoinnista, 

suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 

Liikunnan osallistavaan tehtävään tutustuessani aloitin aiheen lähestymisen avaamalla 

liikuntakasvatuksen, koulun liikunnan ja koululiikunnan määritelmiä ja tehtäviä. 

Liikuntatunneilla ilmenevään osallisuuteen tutustuessani huomasin, että aiheesta ei 

juurikaan löytynyt suoraa tutkimusta. Vaihdoin siis hieman tulokulmaa aiheeseen 

asettamalla oletuksen, jonka mukaan Mosstonin ja Ashwordin (1994) liikunnan 

opetustyyleillä voidaan lisätä oppilaat vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta itse 

liikuntatunnilla. Tutustuin Holapan ja Luostarin (2012) pro gradu -tutkielmaan, jossa 

selvitettiin, mitä liikunnan opetustyylejä alakoulun liikunnanopettajat käyttävät ja millä 

perusteilla. Suosituimpia opetustyylejä olivat ”perinteiset” komento- ja harjoitustyylit. 

Oppilaslähtöisiä tyylejä käytettiin vähemmän. Syyksi tähän opettajat mainitsivat 

aikataululliset ja ryhmän organisointiin liittyvät haasteet. Tutkimus ei sinänsä antanut 

vastauksia, millä tavoin liikunnan opetustyylit vaikuttavat oppilaiden osallisuuden 

kokemuksiin. Tämä voisi olla myös jatkotutkimusaihe tulevaan pro gradu -tutkielmaani. 

Opetustyyleihin liittyen tutustuin myös Sport Education-opetusmenetelmään, johon 

olemme päässeet tutustumaan myös käytännössä liikunnan sivuaineopinnoissa. Tämä 

menetelmä on mielestäni hyvä esimerkki osallistavasta liikunnanopettamisesta, sillä 

menetelmä mahdollistaa vastuun jakamisen oppilaille.  

Suomessa on toteutettu erilaisia hankkeita, joilla on pyritty lisäämään osallisuutta 

liikunnan avulla. Nostin tähän tutkielmaani Omin avuin, omin ideoin -hankkeen, sekä 

Liikkuva koulu -hankkeen. Ensiksi mainittu on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 

suunnittelema ja toteuttama hanke. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa 

liikunnanohjaajien ja nuorten yhteistyönä ryhmissä liikunnallista toimintaa, ja aktivoida 

nuoria liikkumaan. Hanke oli suunnattu 15-18-vuotiaille nuorille, ja vaikka tutkielmani 

pääpaino on alakoulun liikunnassa ja osallisuudessa, toimii hanke hyvänä esimerkkinä 

käytännön tavoista luoda osallisuutta. (Kiviluoto 2013, 17-29.)  

Liikkuva koulu-hankkeen pääpaino on oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja 

liikunnallisen toimintakulttuurin luomisessa kouluihin. Vuosien 2010-2012 pilottihankkeen 

päätavoitteiden lisäksi koulukohtaisissa tavoitteissa esille nousi usein kuitenkin myös 

osallisuuden lisääminen. Hankkeen loppuraportissa tarkasteltiin sen vaikuttavuutta. 

Oppilaiden osalta vaikutuksia olivat muun muassa aktiivisemmat välitunnit, 
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liikkumismahdollisuuksien ja -olosuhteiden parantuminen, parantunut ilmapiiri ja 

yhteisöllisyyden lisääntyminen, sekä oppilaiden osallisuuden lisääntyminen. (Aira ym. 

2012, 25.) Erilaiset hankkeet ja projektit ovat hyviä osallistamisen keinoja. Hankkeiden 

tavoitteena tulisi olla pitkäkestoiset vaikutukset, esimerkiksi koulun osallistavan 

toimintakulttuurin rakentaminen.  

Sekä Osallistuva oppilas - yhtenäinen koulu -hanke että Liikkuva koulu -ohjelma lisäsi siis 

oppilaiden osallisuutta. Molemmissa tapauksissa osallistamisen keinoina oli huomattavan 

suuressa roolissa erilaisten rakenteiden, kuten oppilaskuntatoiminnan tukeminen ja 

kehittäminen. Tarkastelu osoittaa osallisuuden lisääntyneen, kun myös sitä mahdollistavat 

rakenteet ja toimintamuodot lisääntyivät. Jatkotutkimusaiheessa näkökulmana voisi olla 

lasten omat, subjektiiviset kokemukset näiden rakenteiden taustalla. Luovatko ne todellista 

osallisuutta?  
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